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صفحه 6
سه شنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۷ 

۵ شوال۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۳۱

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

مدیریت مرد توسط زن هوشمند
مرد باید ضرورت های زن را درک کند

از طرف مرد وظیفه این طور است که ضرورت های زن را درک کند، احساسات 
او را بفهمد، نسبت به حال او غافل نباشد و خود را صاحب اختیاِر مطلق الِعنان 

او در خانه نداند.
زن و شوهر دو نفرند، دو شریکند، دو رفیقند، هر کدام یک ُوسعی از لحاظ 

فکری و روحی دارند.
مــرد باید به زن کمک کند تــا عقب ماندگی هایی را که در جامعه ما دارند، 
جبران کند. البته مراد از این عقب ماندگیها، آن چیزهایی نیست که امروز به تقلید 
از فرنگی ها در جامعه ما مطرح می شود. بلکه مراد معرفت است، مراد تحصیالت 
اســت، مراد پیدا شدن روح اندیشه و تأمل و فکر در زن است، مراد اینهاست که 
هرچه مرد بتواند باید در این زمینه به همســرش کمک کند. اگر زن می خواهد 
کاری انجام بدهد یا در فعالیت های اجتماعی سهیم باشد، در حّد اقتضای وضع 

زندگی خانوادگی، مانع او نشود.)1(
مرد نباید خیال کند چون می رود در کوچه و بازار و با این و آن ســر و کلّه 
می زند و یک شاهی ـ صّنار پول می آورد خانه، همه چیز مال اوست؛ نه! آنچه او 
می آورد نصف موجودِی همه این خانواده است. نصف دیگر این خانم است. اختیارات 
خانم، کدبانویی خانم، رأی و نظر و نیازهای روحی خانم، اینها را باید رعایت کند.
این طور نباشــد که مرد چون در دوران مجردی، ســاعت ده شب می آمده 
خانــه  پدر و مادرش، حاال هــم که زن گرفته، این طور ادامه بدهد، نه! حاال باید 

مالحظه  همسرش را بکند.)2(
در قدیم، بعضی مردها خود را مالک زن می دانستند... نه! همان قدری که شما 
در محیط خانواده ذی حق هستید او هم ذی حق است. نباید به زن زور بگویید 
و تحمیل کنید، چون به حسب جسم، او ضعیف تر است، بعضی ها خیال می کنند 
که حاال باید زور بگویند، صدایشان را کلفت کنند و دعوا کنند و تحمیل کنند...)3(

زِن هوشمند، مرد را اداره می کند
زن بایــد ضرورت های مرد را درک کند و بر او فشــاِر روحی و اخالقی وارد 
نسازد. کاری نکند که او در امر زندگی مستأصل شود و خدای ناکرده متوّسل به 
راه های خالف و نادرست شود. باید او را به ایستادگی و مقاومت در میادین زندگی 
تشویق کند و اگر چنانچه کار او مستلزم این است که مثاًل نمی تواند یک مقداری 

به وضع خانواده رسیدگی کند، این را مرتّب به رخ او نکشد.)4( 
اگر مرد خانه، فعالیتی چه علمی و چه جهادی و سازندگی و چه برای کسب 
روزی و چــه برای کارهای عمومی دارد، زن ســعی کنــد فضای خانه را برای او 
مساعد کند که او بتواند با روحیه  خوب سرکار برود و با شوق به خانه برگردد.)5( 
همه  مردها دوست دارند وقتی وارد خانه شدند، خانه به آنها آرامش و امنّیت 

بدهد و احساس راحتی و آسودگی کنند. این وظیفه  زن است.)6( 
زن یک وظایفی دارد که عاقالنه باید آن وظایف را تشخیص دهد. زن ها بدانند 
که اگر زنی، عقل و هوشمندی به خرج دهد، مرد را اداره خواهد کرد. درست است 
که مرد از لحاظ هیکل قوی تر است، اّما خدای متعال طبیعت زن را طوری آفریده 
که اگر زن و مرد، طبیعی و ســالم باشــند و زن عاقل باشد، کسی که در دیگری 
بیشتر نفوذ دارد، زن است که البته با زرنگی به خرج دادن و رندی کردن و تحّکم 
و زورگویی نمی توان به آن رســید. بلکه با مالیمت، استقباِل خوب، خوشرویی، 
یک مقدار تحمل کردن ـ البته اندکی؛ خیلی هم الزم نیســت تحّمل کند ـ که 
خدای متعال در طبیعت زن، این تحمل را قرار داده است... زن باید با شوهر خود 
این طور برخورد کند...)7( بعضی از زنها نسبت به مردها سختگیری می کنند. مثاًل 
بایــد این را حتماً بخری! باید این جور خانه ای حتماً فراهم کنی! فالن کس این 
طور خریده، من اگر نخرم مایه سرشکستگی می شود. با این حرف ها شوهر خود 

را اذیت می کنند که این درست نیست.)8( 
*پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

____________________________________
1. خطبه  عقد مورخه  1375/2/10          2. خطبه  عقد مورخه  1373/9/2

3. خطبه  عقد مورخه  1373/12/11        4. خطبه  عقد مورخه  1375/2/10
5. خطبه  عقد مورخه  1373/9/2            6. خطبه  عقد مورخه  1378/1/24
7. خطبه  عقد مورخه  1372/3/19          8. خطبه  عقد مورخه  1374/5/18

ممانعت از سفید کاری حسینیه جماران 
حسینیۀ جماران، با اینکه به شخص ایشان زیاد ارتباط نداشت و هر نوع     تغییر 
در آن در نهایت به نام امام حسین)ع( تمام می شد ولی امام نگذاشتند که     تغییری 
به منظور تجمل و زیبایی در آنجا ایجاد شود. حتی آقای امام جمارانی     خواست 
آنجا را ســفیدکاری کند، امام فرمودند: اگر می خواهید من اینجا     بمانم، تزئینات 
نکنید. یک وقت امام متوجه شــدند که می خواهند کاشی کاری     کنند، عصبانی 
شدند، فرمودند: من از اینجا می روم. به خاطراین موضوع   ، حسینیه تا به آخر، به 

همین صورت باقی ماند. 
 یادم است که در مراسم چهلم رحلت امام دو کشیش فرانسوی به    جماران 
آمدند. وقتی حســینیۀ سادۀ جماران یعنی محل دیدارهای امام را دیدند،     خیلی 
شــگفت زده شدند. به من گفتند: بگذارید اینجا به همین سادگی بماند، تا     دنیا 
بداند که یک انسان روحانی با این مقام، کجا زندگی می کرده و جای     پذیرایی از 

میهمانانش کجا بوده است. 
   )کتاب آینه حسن، آیت اهلل محمدرضا توسلی، صفحه 71(

پیش بینی نتیجه مسابقات
س( پیش  بینی نتیجه مسابقات و قرعه کشی بین کسانی 
که درست پیش  بینی کرده اند و جایزه دادن به برندگان قرعه 

چه حکمی دارد؟
ج( شرکت در پیش بینی برد و باخت تیم ها  اشکال ندارد- هر چند 
احتیاط در ترک آن است- اما بنابر احتیاط واجب مالک مبلغی که با 
شــرط  بندی به او می دهند نمی شود؛ بله اگر صاحب آن مبلغ بعداً با 
یکی از عقود شرعی مانند هبه یا صلح آن را تملیک کند،  اشکال ندارد.

 
صدمه زدن در ورزش های رزمی

س( نظر معظم له در بــاره ورزش بوکس و کاراته و دیگر 
ورزش های رزمی چیست و در صورت وارد شدن جراحات و 

کبودی در بدن حریف، دیه واجب می شود؟
ج( شــرکت در این گونه ورزش ها اگر ضرر قابل توجهی نداشته 
باشد  اشکال ندارد، ولی صدمه زدن به دیگران جایز نیست مگر اینکه 
ضرر قابل توجهی نداشته باشد و طرف مقابل رضایت داشته باشد؛ در 
هر صورت اگر جراحت یا کبودی در بدن حریف وارد شود پرداخت 

دیه واجب است مگر اینکه از طرِف مقابل، برائت از ضمان بگیرد.

استفاده شخصی از اینترنت در محل کار
س( بنده کارمند هســتم. استفاده شخصی از اینترنت و 

فضای مجازی در محل کار در حد نیاز چه حکمی دارد؟
ج( اســتفاده شــخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب 
ضمان است، مگر با اذن مسئولی که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد.

حریم خصوصی در فضای مجازی
س( تعرض به حریم خصوصــی دیگران از طریق فضای 

مجازی از لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟
ج( فی نفسه جایز نیست.

معده مرکز بیماری ها و پرهیز از 
پرخوری رأس داروها

قال النبی)ص(: »المعدْهً بیت کل داء، و الحمئْهً رأس کل دواء« 
پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید: معده مرکز و خانه هر دردی 
اســت، و پرهیز و اجتناب )از غذاهای نامناسب و پرخوری( اساس و 

رأس هر داروی شفابخش است.)1(
___________________

 1- بحاراالنوار، ج62، ص 290

ثمره گرسنگی آگاهانه و کنترل زبان 
حکمت است

در یک حدیث قدسی خداوند متعال به پیامبر گرامی اسالم)ص( 
می فرماید: ای احمد! بنده اگر به شــکمش گرسنگی دهد و زبانش را 
حفظ کند، به او حکمت می آموزم. اگر او کافر باشد، حکمتش حجت 
بر ضد او خواهد بود و باری است بر او و اگر مومن باشد حکمتش برای 
او نور و برهان و شفا و رحمت خواهد بود. پس آنچه را که نمی دانسته 
خواهد دانست. و می بیند آنچه را که نمی دیده است. اولین چیزی که 
به او می نمایانم عیب های خودش هســت، تا اینکه مشغول به عیوب 
دیگران نشــود، و ظرافت های آگاهی را به او نشــان می دهم تا اینکه 

شیطان بر او داخل نشود. )1(
___________________

1- بحاراالنوار، ج 74، ص 28

دیدگاه های مختلف 
درباره جامعیت قرآن )۲(

پرسش:
اندیشــمندان و صاحب نظران قرآنی چه دیدگاه هایی را 
درباره جامعیت قرآن کریم مطرح کرده اند. لطفا به نحو اجمال 

توضیح دهید؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به مالک های جامعیت و اولین 
دیدگاه  یعنی جامعیت مطلق قرآن پرداخته شد. اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
دالئل بیرونی:

الف( روایات: مدافعان نظریه فوق در تأیید برداشت خود از آیات کریمه الهی 
و هر چه دینی تر کردن آن برداشــت، به روایاتی چند نیز تمسک کرده اند که از 
آن جمله می توان به »و سعیدبن منصور از ابن مسعود آورده که گفت: »هر کس 
علم می خواهد بر او باد قرآن که در آن خبر اولین و آخرین هست )بیهقی گفته: 
یعنی: اصول علم(  اشاره کرد. و یا روایاتی همچون »کتاب خدا، در آن است خبر 
پیش از شــما و خبر بعد از شما، و حکم ما بین شماها.« )نهج البالغه - حکمت 

303( که در منابع شیعی و اهل سنت نقل شده است. 
ب( نــگاه تطبیقی بعضی از معتقدان بــه جامعّیت مطلق قرآن ضمن بیان 
تطبیقی و خارجی برخی آیات بر ِحَرف و فنون مختلف ســعی در دفاع از نظریه 
خویــش کرده اند. به عنوان نمونه ایشــان در مورد اثبــات وجود اصول صنایع و 
نام های ابزارهای ضروری آنها همانند، خیاطی به آیه 22 سوره اعراف،نویسندگی 
به آیه 4 سوره علق، کشاورزی به آیه 63 سوره واقعه و... استناد کرده و سعی در 
دینــی جلوه دادن تمامی این فنون و ِحَرف کرده اند. )االتقان، ج2، ص 275( در 
مورد علوم جدید نیز برخی از ایشــان نوشته اند: »آیاتی که تفسیر آن به دانش 
علوم جدید مرتبط می گردد بســیار است« و هم ایشان برای همسونشان دادن 
آموزه های وحیانی با نوآوریهای دانش جدید در عرصه انسان شناسی و تأیید نظریه 
تک سلولی حیوانی به آیاتی چون 7 و 8 سوره سجده، 67 مؤمن، 71 سوره صاد، 
45 ســوره نور، 189 سوره اعراف... استناد کرده و می نویسد: »شاید منظور آیه 
45 ســوره نور همین باشــد که: تمام حیوانات از یک منشا پدید آمدند و سپس 
به پرندگان و چرندگان و غیره تقســیم شدند و انسان هم از تغییر و پیشرفت و 
تحــول نوعی حیوان به وجود آمد )همان، ص 396(این نظریه به نظر می رســد 
همچنان به حیات خویش تداوم داده و با توجه به پیشــرفت دانش بشری سعی 

در ارائه مستندات بیشتری نماید.
2- جامعیت نسبی قرآن

معتقدان به این نظریه می گویند: قرآن جامعیت دارد ولی جامعیتش 
محدود به حیطه مورد انتظار و محدوده مسئولیت قرآن است. به بیان 
دیگر قرآن چون برای هدایت است، جامعیتش نیز در همین قلمرو قابل 
پذیرش است و نه بیشتر، البته خود این صاحب نظران نیز به دو دسته 
طرفداران جامعیت نسبی حداقلی و جامعیت نسبی حداکثری قرآن 
تقســیم می شوند که از پرداختن به این نکته به جهت اختصار صرف 
نظر می کنیم. این نظریه پرطرفدارترین نظریه در میان محققان علوم 
قرآنی و مفسران بوده است. نظریه جامعیت نسبی همان گونه که در 
میان گذشتگان دارای بیشترین اقبال و استقبال بوده است، در میان 
معاصرین ما نیز چنین است. جامعیت نسبی چون مورد توجه بیشتر 
بوده است لذا مستندات بیشتر و قوي ترـ نسبت به دیگرنظریات ـ را 
نیز در پی داشته است. طرفداران این نظریه دالئل متعدد و مختلفی 
از کتاب، ســنت و عقل ارائه کرده اند که ما به بعضی از آنها  اشــاره 
خواهیم کرد ولی قبل از آن الزم به تذکر است که ادله ایشان را می 
توان به دو دسته تقسیم کرد... دلیل عقلی و دالئل نقلی. دالئل نقلی 
مســتندات قرآنی و روائی ایشان است و دلیل عقلی شامل استنادات 
عقلی طرفداران این نظریه است که ابتدا به دلیل عقلی ایشان  اشاره 

می کنیم.
ادامه دارد

شاخص ایمان؛ عدم ورود به گناه و باطل 
در هنگام خشنودی

)بدان ای سالک راه خدا!( امام باقر)ع( می فرماید: مومن کسی است 
که آنگاه که خشــنود شد، این خشنودی او را در باطل و گناهی وارد 
نکند، )آری( مومن کســی است که اگر وضعش از نظر دنیایی خوب 
شد، این سرکیفی اش موجب نشود که او را در معصیت و عمل باطل 
وارد کند. تا زمانی که نداشــت، متدین بود، تا زمانی که پول نداشت 
مقدس بود، تا زمانی که به مقام و ریاســت نرسیده بود، از نظر دینی 
منظم بود. اما وقتی پولدار شــد و یا به مقام و منصبی ظاهری رسید 
هوای نفس او را برمی دارد. بعد چه می شود؟ در معصیت و عمل باطل 

وارد می شود. )1(
_______________________
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 در نظام آفرینش برای به وجود آمدن هرموجود، سلسله ای از عوامل و اسباب خاصی نیاز است؛ 
اما طبیعت، مخلوق خدا و محكوم فرمان او است و هرگاه خدا بخواهد می تواند نظام کنونی آن را 
دگرگون سازد و به وسیله اسباب و عوامل غیرعادی، موجوداتی را بیافریند؛این امر در دایره  قدرت 
خداوند است و مستلزم هیچ نوع محال عقلی هم نیست؛ هرچند علم تجربی آن را ناممكن بداند!

چکیده  شبهه
در قرآن از حادثه هایی تعجب انگیز، به عنوان آیت و نشــانه  صفات الهی یاد شده 
است؛ حادثه هایی که هرگز با علل و عوامل طبیعی و روابط عادی بین پدیده ها سازگار 
نیست؛ تولد عیسی مسیح از مادری باکره، سخن گفتن او در گهواره و صحبت کردن 
ســلیمان با مورچه، نمونه هایی از داستان های یادشده در قرآن است که فاقد توجیه 
عقالنی است و به هیچ عنوان با دستاوردهای علم امروزی همخوانی ندارد؛ زیرا مثال 
برای تولد انسان، وجود دو جنس مخالف و ترکیب اسپرم و اوول الزم است؛ نیز حیوانات 
برای ســخن گفتن به مغزی بی اندازه پیچیده نیاز دارند تا بتواند یک سلســله فعل و 
انفعاالت بسیار بغرنج را انجام دهد و بدیهی است که هیچ حیوانی از چنین مغزی که 
به او قدرت تفکر و تکلم عقالنی بدهد، برخوردار نیســت! از سوی دیگر آیات قرآن از 
شنیدن سخنان مورچه توسط سلیمان حکایت دارد؛ این درحالی است که مورچگان، 
دارای ارگان های مربوط به تولید صوت نیســتند و تنها با بو با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کنند! چنین اشتباهاتی ناشی از اطالعات کم اعراب، نسبت به بیولوژی حیوانات و 

در نتیجه، انسانی بودن متن قرآن است!
مقدمه

قرآن کریم آخرین و کامل ترین کتاب آســمانی اســت که به گفته  خود، عزیز و 
استوار است و هیچ باطلی در آن راه ندارد؛ کتابی است که از جانب خداوند حکیم و 

پدیدههایشگفتانگیزدرقرآنکریم؛فراعقلییاعقلستیز؟!

چالش دین و علوم تجربی ریشه در دوران رنسانس و نوزایی تفکر غربی دارد؛ در جهان غرب و پس از حدود ده قرن از سیطره  
کلیسا بر تفکر غربی و تحمیل عقائد و برداشت های کامال انسانی، به عنوان معارف مقدس الهی، متفکران و مصلحان غربی بر علیه 
هژمونی ظالمانه  کلیسا شــوریدند و دورانی را رقم زدند که یکی از مهم ترین شاخصه های آن تمرکز بر علم تجربی و کنار نهادن 
کتاب مقدس و عقائد دینی از میانه  زندگی بشــر غربی بود؛ از اواســط دوران قرون وسطی، این حقیقت آرام آرام خود را نشان 
می داد که بسیاری از آموزه های کتاب مقدس و کلیسا، با عقل و علم بشری سر ناسازگاری دارد؛ انسان غربی همواره خود را میان 
پذیرش عقائد کلیســایی و پشت کردن به عقل و علم و یا کنار نهادن کتاب مقدس و تعهد به دستاوردهای عقل و علم، متحیر و 
مخیر می دید و در نهایت انتخاب خود را کرد، دین را به کناری نهاد و به عقل و علم روی آورد؛ اما در این ســوی کره  خاکی، دین 
اسالم با تکیه  بر وحی ناب الهی، دوران شکوفایی و رسیدن به اوج اقتدار و اعتزاز خود را در پیش رو داشت؛ تا پیش از ورود تفکر 
جدید غربی و آشــنایی مسلمانان با عقالنیت مدرن، هیچ کس به تعارض قرآن با علم و عقل باور نداشت؛ اما با انتقال تفکر غربی 
به ذهنیت مســلمانان و جایگزین شدن سبک تفکر غربی به جای سبک تفکر فلسفی و سبک تفکر دینی، پای چالش دین و علم 
تجربی هم در اینجا به میان آمد.در نوشتار حاضر یکی از شبهات مربوط به تعارض آیات قرآن و علم تجربی مطرح شده است که 

به بررسی و نقد آن می پردازیم.  

معجزات، از ســنخ امــور فراعقلی اند نه 
عقل ســتیز؛ بنابر این امــوری عقالنی به 
شــمار می روند؛ آنی بودن تحقق معجزه و 
محتاج نبودن آن به شرایط زمانی و مكانی 
مخصوص، که از ویژگی های آن است، سبب 
شــده تا عده ای با تكیه بر حس و تجربه، 
معجــزه را خرافه و مخالــف قانون علیت 
بپندارند؛ این در حالی است که معجزات، 
هرگز نافی قانون علیت عام نبوده و تنها از 

عللی فرامادی و فراطبیعی حكایت دارند!

قرآن، قانون عمومی علیت و معلولیت را 
می پذیرد و برای مرگ و زندگی و حوادث 
طبیعــی، چون حوادث آســمان و زمین 
اسبابی قائل اســت؛ گرچه در آخر برای 
اثبات توحید، همه تحوالت را به خداوند 
متعال مستند می کند؛ در عین حال گاهی 
از حوادثی به عنــوان آیت و معجزه خبر 
می دهد که از جریان عادی و معمولِی علت 
و معلول مادی خارج است و جز با عوامل 

خارق عادت صورت نمی پذیرد.

برای هدایت بشــریت نازل شده است؛ باورمندی به محتوای درونی این کتاب شریف 
و صیانت آن از هرگونه اشــتباه، آنچنان از اهمیت برخوردار است که از دیرباز تاکنون 
مخالفان و موافقان این کتاب را در کشاکش سؤال و جواب واداشته است؛ چرا که باور 
به وجود هرگونه اختالف در ســاحت این کتاب آسمانی، که مهم ترین منبع فکری و 
سلوکی مسلمانان است را به کلی فرومی پاشد؛ از این رو عالمان مسلمان همواره بر آن 
بوده اند تا از کیان سالمت و استحکام این کتاب الهی پاسداری کرده و با دالئل علمی 
و منطقی، به شبهات مخالفان پاسخ دهند؛ قرآن کریم از داستان ها و حادثه هایی خبر 
می دهد که با نظام علت و معلول مادی همخوانی ندارد و جز با عوامل خارق عادت، 
صورت نمی پذیرد؛ این حادثه ها همان معجزاتی اســت که بر دســت پیامبرانی چون 
موسی و سلیمان و عیسی و غیر آنان جاری شده است؛ عدم انطباق حوادث نامبرده 
با جریان عادی تحول پدیده ها، شــبهه ای است که عده ای با تمسک به آن در تالش 

برای خدشه دار جلوه دادن قرآن کریم ایراد کرده اند.
عقالنی، عقل ستیز و فراعقلی!

حکم عقل در تبیین وجود و تحول پدیده ها از سه حال خارج نیست: یک: اموری 
که عقل از پذیرش آن امتناع می ورزد و قاطعانه آن را ممتنع می داند )عقل ســتیز(؛ 
مانند اینکه عدد چهار، هم زوج باشد و هم فرد؛ دوم: اموری که عقل از درک علت و 
عوامل آن عاجز است ولی آن را ممتنع نمی داند و حکم به فراعقل بودن آن می دهد 
)عقل پذیــر(؛ مانند همه  امور ماورای طبیعت و معجزاتی که در قرآن کریم و روایات 
دینی بیان شده است؛ سه: اموری که عقل با حکم قاطع و یقینی به اثبات آن می پردازد 
و در اســتدالل خود به چیزی جز تأمل خود نیازمند نیست )عقالنی(؛ همه  قضایای 
بدیهی و قضایای فطری؛ مانند امتناع اجتماع ضدین و امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین.
 بــا مطالعه  آیات قرآن کریم چنیــن می فهمیم که قرآن، قانون عمومی علیت و 
معلولیت را می پذیرد و برای مرگ و زندگی و حوادث طبیعی، چون حوادث آسمان و 
زمین اسبابی قائل است؛ گرچه در آخر برای اثبات توحید، همه تحوالت را به خداوند 
متعال مســتند می کند؛ در عین حال گاهی از حوادثی به عنوان آیت و معجزه خبر 
می دهد که از جریان عادی و معمولِی علت و معلول مادی خارج است و جز با عوامل 
خــارق عادت صورت نمی پذیرد؛ فرقی که میان فرایندهای عادی و فرایندهای خارق 
عادت وجود دارد، این اســت که فرایندهای عادی مؤثر در پیدایش و تحول حوادث 
عادی قابل مشاهده و تجربه پذیر است و این گونه حادثه ها در شرایط زمانی و مکانی 
مخصوصی رخ می دهد؛ در حالی که مشــاهده و تجربه  حسی فرایند معجزات، برای 
بشــر عادی امکان ندارد! زیرا فرایند پدیدآمدن معجزات آنی و فوری و با اراده  پیامبر 
یا فرشــته اتفاق می افتد؛ به خالف حوادث طبیعی، که اسباب، اثر خود را بتدریج در 

مسبب ایجاد می کنند.)1(
معجزه یا خارق عادت، قانون علیت را نفی و نقض نمی کند و تحت قانون علیت 
عام قرار دارد؛ معجزه تنها علتی برتر و فراتر از علل طبیعی و مادی را در پس خویش 
دارد؛ از همین روســت که خود علم هم نمی تواند حــوادث خارق عادت را نپذیرد و 
درست به همین علت است که برخی از دانشمندان تجربی در مقام توجیه این گونه 
حوادث، آنها را به جریان امواج نامرئی الکتریســته و مغناطیس نســبت دهند؛ آری! 

فقط کسانی خوارق عادت را نمی پذیرند که تنها سر و کارشان با علوم طبیعی و حس 
و تجربه اســت و از علم تجربی انتظار بیش از توان آن دارند و قلمرو توانمندی علم 
تجربی را نمی دانند یا نمی خواهند بپذیرند! دانشمندان دنیا آنقدر از مرتاضان، حرکات 
و کارهای خارق عادت دیده اند که دیگر جای هیچ شــک و تردیدی در وجود چنین 

حوادثی برایشان باقی نمانده است.)2(
جایگاه و ارزش علوم تجربی در معرفت شناسی

نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه اصال ممکن نیست که مرجع تشخیص و تأیید حقانیت 
همه  گزاره ها، علم تجربی باشــد و همه چیز تنها با داوری علم تجربی به اثبات رسد؛ 
اساســا چنین چیزی نه تنها ممکن نیســت که اگر امکان هم داشته باشد، سودمند 

نخواهد بود و نتیجه ای جز محروم شدن انسان از دیگر منابع شگرف و پیچیده  آگاهی 
و کاهش سطح فهم و دانش انسان ها نخواهد داشت؛ علم تجربی که محدود به عالم 
ماده و تجربه اســت، مقوله ای و عقل سلیم و دیگر منابع شناخت، مقوله های دیگری 
هستند؛ از این رو نباید عرصه  فعالیت منابع گوناگون شناخت را یکی بگیریم و یکی 
را جایگزین دیگری کنیم؛ چنین کاری باعث درک نادرست از حقایق هستی می شود! 
عالوه بر ایــن علم تجربی هم، برای اثبات حقانیت داوری های خود، محتاج 
عقل و براهین عقلی اســت؛ زیرا علم تجربی، آثار و نشــانه هایی را که در عالم 
ماده یافته به عقل ارجاع می دهد تا عقل به درستی داوری آن حکم کند؛ علوم 
حسی در فرایند داوری، با تجربه ارزیابی و ارزشیابی می شوند، اما اثبات حقانیت 
و واقع نمایــی خود تجربه، نه قائم به نفس اســت و نه می تواند متکی به تجربه  
دیگری شود و گرنه الزم می آید اثبات درستی یک تجربه تا بی نهایت تجربه را 
طلب کند؛ بلکه علم به صحت تجربه، از طریق حکم عقل به  دســت می آید، نه 
حس و تجربه؛ پس اعتماد بر علوم حسی و تجربی به طور ناخودآگاه، اعتماد بر 

علوم عقلی نیز هست.)3(

اعجاز تولد عیسی )ع(
یکــی از حادثه هایی که خداوند متعال در قرآن کریم برای بندگان خود از آن یاد 
می کند، آیت و معجزه  تولد حضرت عیسی از مادری باکره و سخن گفتن او در گهواره 
است؛)4(: »و در این کتاب از مریم یاد کن! آنگاه که از کسان خود فاصله گرفت و در 
مکانی شرقی به کناری شتافت و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت؛ پس روح خود را 
به سوی او فرستادیم تا به ]شکل [ بشری خوش اندام بر او نمایان شد؛ مریم  گفت: »اگر 
انسان پرهیزگاری هستی، من از تو به خدای رحمان پناه می برم!« فرشته گفت: »من 
فقط فرستاده پروردگار توام! تا به تو پسری پاکیزه ببخشم؛« مریم گفت: »چگونه مرا 
پســری باشد با آنکه دست هیچ بشری به من نرسیده و بدکاره هم نبوده ام؟!« فرشته 
گفت: »]فرمان [ چنین است؛ پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه ای 
برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم و ]این [ فرمانی قطعی است«(؛ برخی 

بر این آیات خرده گرفته و این ماجرا را از افسانه هایی دانسته اند که ریشه در فرهنگ 
کهن داشته است؛ گفته اند که داستان تولد عیسی)ع(از مریم باکره، جز خرافه و ادعایی 
غیرعلمی چیز دیگری نیست و این موضوع را با اساطیر و افسانه های باستانی هندی 
مقایسه کرده اند. مهم ترین دلیل آنها برای خرافه قلمدادکردن این آیات، ناسازگاری آن 
با علم تجربی و طبیعی است! معجزه  تولد حضرت عیسی و سخن گفتن او در گهواره 
از قاعده امور فراعقل مســتثنی نیست؛ زیرا باردارشدن دخترکی دوشیزه امری خالف 
عقل، نیســت تا عقل از پذیرش آن امتناع ورزد؛ آری! در نظام آفرینش برای به وجود 
آمدن هرموجود، سلسله ای از عوامل و اسباب خاصی نیاز است؛ مثال برای تولد انسان، 
وجود دو جنس نر و ماده، آمیزش آنها الزم است؛ طبیعت، مخلوق خدا و محکوم فرمان 

او اســت و هرگاه خدا بخواهد می تواند نظام کنونی آن را دگرگون ســازد و به وسیله 
اسباب و عوامل غیرعادی، موجوداتی را بیافریند؛)5(این امر در دایره  قدرت خداوند است 

و مستلزم هیچ نوع محال عقلی هم نیست؛ هرچند علم تجربی آن را ناممکن بداند!
آیا گفت وگوی انسان  با حیوانات ممکن است؟

قرآن کریم می گوید ســلیمان پیامبر، زبان حیوانات را می دانست و با آنها سخن 
می گفت؛ در آیات 18 و 19 از سوره  نمل سخن از گفت وگوی سلیمان با مورچه ای به 
میان آمده است: )تا آنگاه که به وادی مورچگان رسیدند؛ مورچه ای ]به زبان خویش [ 
گفت: »ای مورچگان، به خانه هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش- ندیده 
و ندانسته- شما را پایمال کنند!« ]سلیمان [ از گفتار او تبسم کرد و گفت: »پروردگارا، 
در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم و به 

کار شایسته ای که آن را می پسندی بپردازم و مرا به رحمت خویش در میان بندگان 
شایسته ات داخل کن!«(؛ برخی از مخالفان قرآن گفته اند که طبق تحقیقات بیولوژیک، 
مورچگان دارای ارگان های مربوط به تولید صوت نیستند و تنها با به جای گذاشتن 
رد شیمیائی و حس بویایی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؛ این از یک سو و از سوی 
دیگر توانایی حرف زدن، ناشی از سلسله ای از فعل وانفعاالت بسیار بغرنج است که به 
مغزی بی اندازه پیچیده نیاز دارد و هیچ حیوانی از چنین مغزی که به او قدرت تفکر و 
تکلم عقالنی بدهد، برخوردار نیست! بنابر این ادعای اینکه انسانی گفت وگوهای دیگر 

حیوانات را بفهمد، خالف علم و واقع است!
قول به معنای مطلق ابراز مقصود

برای فهم این واقعیت که مقصود قرآن از گفت وگوی با حیوانات چیســت، توجه 
به یک نکته ضروری اســت و آن اینکه: مفهــوم واژه  »قول« در آیات قرآن، در همه  
موارد، یکسان نیست؛ گاهی مقصود از قول و سخن گفتن، همان سخن گفتن انسانی و 
استخدام ابزارهای صوتی از سوی انسان هاست و گاهی دیگر گونه های سخن گفتن مراد 
است؛ مثل سخن گفتن شیاطین با یکدیگر، گفت وگوی خداوند با انسان یا حیوانات یا 
جمادات یا نباتات و باالخره سخن گفتن انسان با حیوانات؛ چنین نیست که واژه  »قول« 
در تمام موارد از یک گونه باشد؛ اساسا سخن گفتن به معنای ابراز معانی و مقاصدی 
اســت که در ذهن )در ضمیر( گوینده است و می خواهد آن را به شنونده و مخاطب 
خــود انتقال دهد؛ بنابر این هرگونه رفتاری که این فرایند را انجام دهد، نوعی گفتن 
و قول به حساب می آید؛ از این رو هرموجود باشعوری به شیوه  خاصی با محیط خود 
ارتباط برقرار می کند و با دیگر افراد نوع خود سخن می گوید؛ حتی انسان ها که قادر 
به تکلم زبانی در سطح پیچیده هستند، می توانند به شیوه های گوناگون دیگری هم 
با یکدیگر گفت وگو کرده و پیام های خود را انتقال دهند؛ در حوزه روان شناسی، بویژه 
روان شناسی اجتماعی، مسائلی مانند زبان بدن، ارتباط چشمی، نمادها،... موردبحث 
قرار می گیرد؛ این روش ها نوعی ســخن گفتن و منتقل کننده پیام از پیام دهنده به 
پیام گیرنده است؛ البته امروزه نیز علم تجربی برقراری ارتباط با حیوانات و فهم سخن 
آنان را بعید نمی داند و تالش می کند تا بتواند از طریق صدا ها، سیگنال ها، ارتعاشات 
صوتی یا فیزیکی، برخی از پیام ها و مفاهیم آنها را درک کرده و البته تا حدودی موفق 
بوده است؛ مثال چه صدایی عالمت خشم و چه صدایی عالمت رضایت و چه صدایی 
عالمت گرسنگی و چه صدایی عالمت تشنگی و امثال آن است. باری هیچ محال نیست 
که خداوند با قدرت بی انتهای خود، چنین علمی را به پیامبرش عطا کرده باشد و حکم 

به صحت این موضوع، مطلبی عقل گریز نیست که عقل از پذیرفتن آن امتناع ورزد!
نتیجه بحث آنکه : پیامبران الهی برای اثبات ارتباط خود با ملکوت عالم، به اذن 
خداوند، به معجزاتی )خوارق عاداتی( دست می زدند تا مردم با مشاهده  آن، به صدق 
مدعای آنها اطمینان پیدا کنند؛ قرآن کریم در ضمن برخی از آیات به پاره ای معجزات 
آنان اشــاره کرده اســت؛ تحقق چنین معجزاتی، به معنای تحقق اموری فراعقل و نه 
عقل ســتیز است؛ عقل، اگرچه نمی تواند وجود یا عدم آنها را اثبات کند )چون اثبات 
امور جزئی در توان عقل نیســت و در این خصوص به مدارک تاریخی نیازمندیم( اما 
نمی تواند به انکار آن نیز دســت یازد؛ از منظر عقل، تا مادامی که پدیده ای از جریان 
عمومی علل و اســباب خارج نباشد، وجودش ممکن است و نمی توان آن را به صرف 
اســتبعاد، ممتنع دانست؛ به عبارت دیگر، معجزات، از سنخ امور فراعقلی اند نه عقل 
ســتیز؛ بنابر این اموری عقالنی به شــمار می روند؛ آنی بودن تحقق معجزه و محتاج 
نبودن آن به شرایط زمانی و مکانی مخصوص، که از ویژگی های آن است، سبب شده 
تــا عده ای با تکیه بر حس و تجربه، معجزه را خرافه و مخالف قانون علیت بپندارند؛ 
این در حالی اســت که معجزات، هرگز نافی قانــون علیت عام نبوده و تنها از عللی 

فرامادی و فراطبیعی حکایت دارند!
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

1. المیزان،ج1، ص 74،       2.همان، ص 76         3. پیشین، ج1، ص 48
4. مریم/ آیات 16 تا 21.    5. تفسیر نمونه، ج2، ص 552

در ســایت پرسمان دانشــجویی بخش احکام و فلسفه احکام در پاسخ به 
این سوال آمده است: بدون تردید یک ماه روزه داری و مبارزه عملی با هواهای 
نفسانی، تاثیر بسیار عمیقی در روح و روان و سالمت جسمانی انسان دارد، اما 

چه کنیم روزه ما اثرش بر نفس و جان باقی بماند؟
در مرحله نخست باید بکوشیم روزه ما کامل و واقعی باشد؛ آنگاه اثر آن تا 

سال آینده؛ بلکه برای همیشه باقی می ماند.
امام جعفرصادق )ع( می فرماید: »هرگاه روزه دار هســتی، پس باید گوش و 
چشم تو از حرام به دور و جوارح و اعضای تو از زشتیها پاک باشد. باید کارهای  
بیهوده و لغو را از خود دور کنی... الزم اســت بر تو حلم و وقار و خشــوع روزه 
واقعی ]زیرا روزه دار واقعی کسی است که [ کاماًل مراقب و مواظب تمامی شئون 
زندگی اش باشــد تا کوچک ترین نواقص شرعی، عرفی و اخالقی از او مشاهده 
نگردد... روزه دار باید در حد امکان، سکوت و خاموشی را اختیار کند؛ مگر ذکر 
خدا و بیان نیازمندی هایش. از قهقهه و بلند خندیدن بپرهیزد؛ زیرا خداوند بر 

خنده های قهقهه خشم دارد«.)بحاراالنوار، ج 96، ص 292(
از این ســخنان پرمعنای امام صادق)ع(، اســتفاده می شود که روزه وقتی 
کامل است و ما روزه دار واقعی محسوب می شویم که این عمل، فقط خودداری 
از خوردن و آشامیدن نباشد؛ بلکه همه اعضا و جوارح ما روزه دار باشد. چنین 
روزه ای کامل و واقعی اســت و طبعاً اثر آن پایــدار خواهد بود. البته عالوه بر 
آنچه گفته شــد، دو عمل مهم دیگر باید انجام دهیم تا اثر روزه تا ماه مبارک 

رمضان بعدی باقی بماند:
یکم. پرهیز از آنچه که موجب زایل شــدن اثر روزه می شــود. علت غایی 
روزه دستیابی به »تقوا« )دوری از گناه( است؛ چه اینکه گناه با غایت و هدف 
روزه منافات دارد و در تعارض است و ما هنگامی می توانیم از اثر روزه )تقوای 

الهی( به طور مســتمر بهره مند شــویم که رفتارمان، همسو و همجهت و در 
راستای پرهیزگاری باشد.

دوم. عــالوه بر اجتناب از گناه، باید ارتباط خود را با آنچه در ماه مبارک 
رمضان انجام داده ایــم، قطع نکنیم؛ یعنی، برای تقویت آثار روزه، گاهی روزه 
بگیریم. البته این روزه ها واجب نیست؛ ولی از نظر کیفیت باید به همان صورتی 
باشــد که در ماه مبارک رمضان روزه می گیریم؛ یعنی، همه اعضا و جوارح ما 

روزه باشد.
بنابراین استواری عمل و مداومت بر آن، موجب می شود اثر آن عمل باقی 
بماند. امام باقر)ع( فرمود: »دوستداشتنی ترین عمل نزد خداوند، عملی است که 
بنده آن را ادامه دهد؛ هر چند اندک باشد«.)اصول کافی، ج 3، ص 129، ج 2(

و یکی از دالیل اســتمرار عمل، حفظ و بقای اثر آن است. از نظر علمی و 
تجربی نیز این حقیقت ثابت شده است که برای ماندگاری یادگیری و نهادینه 
شــدن صفات اخالقــی و معنوی، یک فرآیند دو مرحلــه ای را باید طی کرد: 

شکل گیری و تثبیت و بقا.
هر مهارتی که انسان به دست میآورد، برای تثبیت و بقای آن، باید ارتباط 
خود را با آن مهارت - اگر چه به صورت اندک حفظ کند. این مطلب در مورد 
مســائل معنوی و اخالقی نیز صدق میکنــد؛ یعنی، اگر میخواهد اثرات ماه 
مبــارک رمضان، نه تنها تا ماه رمضان بعدی حفظ شــود؛ بلکه به عنوان یک 
ســرمایه معنوی برای همیشه باقی بماند، باید ارتباط خود را با این ماه حفظ 
کند. نگهداشتن این ارتباط، ممکن نیست؛ مگر با انجام دادن همان اعمالی که 

در ماه رمضان انجام میداد.
از این رو توصیه میشــود بعد از ماه مبارک رمضان، گاهی روزه بگیرید و 
تالوت قــرآن را - هر چند روزی یک صفحه قطع نکنید و دعاهای مربوط به 

ماه هــای بعد از رمضان را هر روز بخوانید. ســیره عملی بزرگان دین - مانند 
پیامبــر)ص( و ائمه)ع( همواره این بوده که بعضی از روزها را روزه میگرفتند 
و توصیه میکردند که حداقل هر ماه سه روز، روزه بگیرید )اول، وسط و آخر 
ماه( و حداقل هر روز پنجاه آیه قرآن را تالوت کنید و... این سیره و سفارش ها 
شاید برای استمرار و بقای آثار ماه مبارک رمضان و تبدیل آن حاالت معنوی، 
به صفات و ملکات ماندگار و همیشگی است؛ به گونه ای که این آثار جزء وجود 
و شخصیت انسان شود و همواره رفتارهای او را تحت تأثیر قرار دهد.«)پرسش 
و پاسخ دانشجویي، دفتر ویژه ماه مبارک رمضان، گروه مؤلفان، کد: 500009/8(

انجام واجبات و ترک محرمات کلید طالیی
انجــام واجبات و ترک محرمات را اولین گام خودســازی و رســتگاری و 
زمینه ساز ورود بدون حساب به بهشت دانسته اند. این مقوله در ماه مبارک رمضان 
تجلی عظیمی دارد و روزه داران بصورت اتوماتیک وار به این سمت گرایش پیدا 
میکنند و حتی فراتر از آن رفته و در وادی انجام مستحبات در سطح گسترده 
گام برمی دارند و اگر کســی بکوشد تا روزه واقعی و مقبول که متضمن انجام 
واجبات و ترک محرمات اســت بگیرد در طول این یک ماه روزه داری خود به 
خود روحیه تقوا و پرهیــزکاری در وجودش نهادینه می گردد و این امر کلید 
طالیی برای حفظ و تداوم برکات و دستاوردهای ماه رمضان محسوب می گردد.

انشاءاهلل که خداوند به همه ما توفیق تداوم بندگی عطا فرماید تا به نحو 
احســن پاســدار و حافظ و تداوم بخش فضایل و برکاِت درخشــاِن طاعات و 
عباداتمان در ماه مبارک رمضان باشــیم و هر روزمان بهتر از دیروز بوده و به 
سوی فالح و رستگاری و خشــنودی پروردگارمان در تمامی حاالت و ماه ها 

رهنمون گردیم.
تنظیم: کامران پورعباس

چگونگی حفظ و تداوم دستاوردهای ماه رمضان


